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NATIONAAL MENREGLEMENT
PROLOOG
Nederlandstalige versie is de referentie tekst.

BELGISCHE AANPASSINGEN
Als basis voor dit reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 januari 2014, alsook de latere
aanpassingen die verschenen zijn op de website van de F.E.I :
•

(http://www.fei.org/fei/regulations/driving).

Alles wat voor de Internationale wedstrijden van toepassing is, is dit ook voor de Nationale wedstrijden
CAN, behalve wanneer een uitzondering wordt voorzien in deze "aanpassingen".
De aanpassingen verschenen op de website van de F.E.I zijn van toepassing te gelijker tijd als voor de
internationale wedstrijden behalve als de nationale mencommissie een tegenstrijdig bericht publiceert.
Art. 116 – Kalender
Van het Algemeen reglement KBRSF.
De nationale kalender is een autonome bevoegdheid van de nationale commissie die dit in overleg met
de kandidaat organisatoren zal opstellen. Na definitieve opmaak van de kalender zijn eventuele
wijzigingen of toevoegingen mogelijk mits goedkeuring van de betrokken collega organisatoren die op
die datum reeds een wedstrijd hadden aangevraagd en de nationale commissie alsook de
organiserende liga.
1.

De organisatoren (club in orde met aansluiting bij één van de Liga’s) dienen jaarlijks voor 01
oktober hun aanvraag in:
1.1 Voor een BK, nationale wedstrijden en een CAI bij de KBRSF.
1.2 Voor alle andere wedstrijden bij de Liga waaronder ze ressorteren.

2.

Het is de nationale commissie die de data toewijst.

3.

2.1

Voorrang hebben eerst CAI, dan het BK, dan CAN**-elite, dan CAN*-amateur en
daarna de regionale wedstrijden.

2.2

De nationale mencommissie beslist op basis van tal van criteria (samenvallende data
met FEI kalender, reeds georganiseerd op de aangevraagde datum het voorafgaande
jaar, welke organisator, sportieve eisen, aantal dagen wedstrijd, uitstraling voor de
sector, media- en persomkadering, …) om de wedstrijden toe te kennen.

Vanaf 2018 wordt er slechts 1 CAN per weekend toegelaten.

Art. 901 – Categorieën en niveaus
Men kan deelnemen aan een CAN*-amateur, CAN**-elite, BK*** wedstrijd.
Voor type CAN*-amateur, CAN**-elite en BK*** is een licentie verplicht. Zie bijlage “nationale structuur
wedstrijden 2018” voor de corresponderende licenties per type wedstrijd.
Minimum een G1 licentie wordt aangeraden voor de grooms.
De licenties kunnen bekomen worden bij de respectievelijke liga's.
De voorwaarden voor het verkrijgen van de verschillende licenties zijn vastgelegd door de liga’s
De immatriculaties zijn verkrijgbaar bij de KBRSF.
Om deel te nemen aan een CAN*-amateur en CAN**-elite en BK*** moeten de paarden
geïmmatriculeerd zijn.
Wanneer een deelnemer voor de start van een proef zijn span klaarblijkelijk niet kan beheersen en
daardoor, naar de mening van de jury, de veiligheid van mensen of het welzijn van de paarden in het
gedrang zouden kunnen komen, kan een jurylid deze deelnemer de start van de komende proef
verbieden.
Deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland:
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Elke combinatie dient toestemming te verkrijgen van de federatie om deel te nemen aan nationale
wedstrijden in het buitenland. Een dergelijke toelating kan alleen verleend worden voor zover er op
hetzelfde weekend geen nationale competitie in België georganiseerd wordt.
Art. 901.7/914 – Belgisch Kampioenschap & Beker van België
A. Belgische Kampioenschap
1.

Het Belgisch Kampioenschap KBRSF staat open voor deelname voor
a)
Alle menners van Belgische nationaliteit
b)
Alle menners die beschikken over en M04 of M06-licentie
c)
Alle menners die 2 nationale of internationale wedstrijden hebben uitgereden (ABC) in
het lopende wedstrijdjaar.
d)
Een menner kan slechts met 1 span deelnemen

Het podium van het Belgisch Kampioenschap wordt slechts toegekend in een bepaalde categorie,
wanneer minimum 3 deelnemers van die categorie in proef A gestart zijn.
Indien het Belgisch Kampioenschap samen met een CAI georganiseerd wordt en een menner met 2
spannen deelneemt, zal het span dat ingeschreven staat voor Belgisch Kampioenschap opgenomen
worden in het bijhorende klassement. Het span van het Belgisch kampioenschap moet als eerste van
start gaan.
1. Indien er geen kandidaat is voor de inrichting van het Belgisch Kampioenschap kan de
mencommissie beslissen :
het BK te verdelen over meerdere wedstrijden op basis van regelmatigheid. Enkel CAN**
format 1 komen in aanmerking.
Max de 3 beste resultaten van iedere menner in zijn reeks tellen de puntentoekenning is
als volgt:

•
•
•
•

1ste

15

6de

5

2de

13

7de

4

3de

11

8ste

3

4de

9

9de

2

5de
7
10de
1
Menners die uitgesloten zijn of opgeven in een deelproef van zo’n CAN**-elite, krijgen geen
punten voor deze wedstrijd.
Iedere menner krijgt de punten van het klassement waar hij eindigt. Staan buitenlandse - of
menners die niet in aanmerking komen voor het BK, vóór hem, tellen enkel de punten van zijn
behaald klassement.
Bij ex-aequo voor de gemedailleerden telt het totaal van de dressuurresultaten van de max 3
weerhouden wedstrijden van deze menners die op een gelijk puntenaantal eindigden. De
menner met het beste overall dressuurresultaat wordt de beste.
Het BK CAN** op basis van regelmatigheid vervangt de beker van België. Hetzelfde geldt voor de
categorieën trekpaarden en junioren.

B. Beker van België
1
De deelname is voorbehouden aan Belgische menners die houder zijn van een geldige
licentie.
2
De toekenning van de Beker van België zal gebeuren voor de CAN*-amateur en de CAN**elite voor de categorieën waarin minstens 2 deelnemers geklasseerd zijn.
3
Voor de toekenning van de Beker van België wordt op het einde van elk jaar een klassement
opgemaakt voor elke categorie.
4
Menners moeten minstens aan 3 wedstrijden deelgenomen hebben om in aanmerking te
komen. Alle wedstrijden van het lopende seizoen worden in rekening gebracht.
5
De beste 4 behaalde resultaten tellen mee voor de eindstand van de Beker van België, de
overige uitslagen vervallen.
6
Het resultaat van een menner per categorie telt, ongeacht het span waarmee hij/zij heeft
deelgenomen.
7
Indien een menner met meer dan 1 span deelneemt in éénzelfde categorie, telt enkel het
beste resultaat.
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8

9
10
11

De winstpunten worden toegekend op de volgende manier:
8.1 1e plaats – 12 punten
2e plaats – 10 punten
3e plaats – 8 punten
4e plaats – 6 punten
5e plaats – 4 punten
Vanaf 6e plaats – 2 punten
8.2 Voor een CAN met 2 proeven worden de toegekende punten voor de Beker, gedeeld
door 2.
In geval van ex-aequo wordt het aantal hoogste klasseringen in rekening genomen.
De prijsuitreiking zal gebeuren tijdens het mennersfeest.
Situaties die niet voorzien zijn, worden geregeld door de mencommissie KBRSF.

Art. 901.8 – Organisatie
Niet door de Liga’s erkende wedstrijden of clubwedstrijden gelijktijdig organiseren met CAN’s, B.K. of
erkende indoors zijn niet toegelaten
Proeven
Op een tweedaagse wedstrijd zullen dressuur en vaardigheid op de eerste dag plaatsvinden.
Categorieën Nationale wedstrijden
Nationale structuur wedstrijden 2018.
Er mogen maximum 2 proeven per dag gereden worden.
Tandem paard en tandem pony worden in één categorie geklasseerd
Art. 911.2 – Gele kaart
Zie algemeen reglement KBRSF – officiële verwittiging
Art. 912.2 + 3 + 4 zie specifiek reglement voor jongeren.
Art. 913 – Kwalificatiecriteria
nvt
Art. 917 – Voorprogramma's
+ Art. 110 GR
De voorprogramma's moeten ten laatste tien weken voor de wedstrijd toekomen op het secretariaat
van de Liga op daartoe voorziene tweetalige voorgeschreven formulieren. De door de nationale
mencommissie goedgekeurde voorprogramma’s zullen worden overgemaakt aan de organiserende
liga ter publicatie.
Het OC vermeldt op het voorprogramma of al dan niet een 2 de deelname door dezelfde atleet
weerhouden wordt.
Art. 144 GR – Officiëlen/ Rechters
1
De voorzitter van de jury van een CAN wordt in samenspraak met de organisator
goedgekeurd door de Nationale Mencommissie. De voorzitter van de jury en de organisator
doen beroep op 1 of meerdere rechters of kandidaat rechters voorkomend op de lijst van
de officiëlen van de KBRSF.
2
Dressuur:
• Tijdens een BK zal de dressuur door 5 jury’s gejureerd worden (min 2 senior juryleden level
3)
• In CAN**-elite zal de dressuur door tenminste 3 jury’s gejureerd worden (min 1 senior jurylid
level 3)
• In CAN*-amateur zal de dressuur door tenminste 2 jury’s gejureerd worden (min 1 jury level
2)
• In CAN*-amateur worden ook kandidaat-rechters.
3
Na akkoord van de Mencommissie kan de organisator ook een buitenlandse rechter
uitnodigen. De organisator dient persoonlijk in te staan voor alle kosten van deze rechter
(verplaatsing-dagvergoeding)
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Art. 912.5 – Deelnemers
De vereiste minimumleeftijd voor de deelnemers is 16 jaar op de dag van de wedstrijd.
Voor 4-span paarden en tandem paarden is de minimumvereiste leeftijd van de menner 18 jaar op de
dag van de wedstrijd.
Art. 928 – Kledij
Kledij in proef A en C
Bij gebruik van een marathonwagen, moeten dressuur en vaardigheid in dressuurkledij gereden worden.
Kledij prijsuitdeling CAN***/BK
Kledij A verplicht
Art. 929 – Paarden
Om deel te mogen nemen aan een CAN*-amateur, CAN**-elite en BK*** moeten ALLE paarden of pony’s
minstens 5 jaar oud zijn.
Alle deelnemende dieren moeten in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen bij straf van uitsluiting.
Art. 934.2.4 – Stalcontrole
Niet verplicht
Art. 935 – Inspectie en onderzoek
1

Eerste onderzoek
= De identificatie en vaccinatiecontroles kunnen
gebeuren op om het even welk moment van de wedstrijd.

2

1ste inspectie

= niet verplicht

3

2de

= verplicht

4

2de onderzoek (finish sectie B)

= niet verplicht

5

Laatste keuring voor proef C

= niet verplicht

inspectie (halte marathon)

Art. 936 – Rijtuigen
1
De opgelegde spoorbreedte (zie FEI) voor het presentatie rijtuig is verplicht in CAN**-elite en
CAN*-amateur tijdens de vaardigheid.
2
De spoorbreedte voor tandem paard en pony’s = 1.38m.
3
Bij CAN1*-amateur mag het marathonrijtuig gebruikt worden voor dressuur en vaardigheid
zonder de asbreedte te veranderen enkel en alleen wanneer aan volgende voorwaarden
voldaan wordt:
• Het gebruikte rijtuig is hetzelfde voor dressuur als voor vaardigheid.
• De menner verwittigd, BIJ INSCHRIJVING, de organiserende liga dat hij zal deelnemen in
dressuur en vaardigheid met een marathonrijtuig.
In dat geval zal de breedte van de poort vastgelegd zijn op 145cm. Voor de dressuurproef nemen
de menners met een marathonrijtuig deel binnen hun eigen categorie. De starturen voor de
vaardigheid zullen aangepast worden door de rekenkamer van de piste. In de mate van het
mogelijke zullen de marathonrijtuigen na de presentatierijtuigen deelnemen.
Wanneer de menner niet gewaarschuwd heeft binnen de voorgeschreven tijd, moet de menner
rijden met een rijtuig waarvan de breedte overeenkomt met de door de FEI opgelegde breedtes.
Om de opgelegde breedte te verkrijgen, kan de achteras verbreed worden.
4
Bij gebruik van een marathonrijtuig in dressuur of vaardigheid in CAN*-amateur zijn
rijtuiglampen en achterlichten niet verplicht.
5
In elke CAN is het Belgisch verkeersreglement van toepassing op de openbare weg in
verband met verlichting en reflectoren.
6
In CAN*-amateur zijn luchtbanden toegelaten.
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Art. 944.2 - Identificatienummers
Paarden
Identificatienummers voor de paarden zijn niet verplicht.
Koetsen
Vaste koetsnummers zijn verplicht in BK***, CAN**-elite en CAN*-amateur ; ze kunnen bekomen worden
bij de Nationale Mencommissie. Tijdens de marathon wordt dit nummer op beide zijden van de koets
GOED ZICHTBAAR aangebracht.
Andere nummering op koets of deelnemer/groom, is niet toegestaan.
Art. 947 - Aangifte van paarden
De menner dient ter plaatse, bij inschrijving op het secretariaat, schriftelijk aan te geven met welke
paarden hij aan de verschillende proeven zal deelnemen.
De menner dient, ten laatste, één uur voor het begin van zijn verschillende proeven schriftelijk de
wijzigingen van de paarden aan te geven op het secretariaat.
Deelname met andere paarden dan deze die aangegeven zijn leidt tot eliminatie voor de proef.
Enkel de paarden aangegeven bij inschrijving bij de KBRSF kunnen aan de verschillende proeven
deelnemen. De voorzitter van de jury kan hierop een uitzondering toestaan.
Art 947.5 – startvolgorde
Ieder verzoek tot aanpassing van de starttijd moet schriftelijk worden medegedeeld VÓÓR publicatie
van de definitieve startlijst.
Art. 948 – Startvolgorde
Startvolgorde wordt bepaald door loting mits mogelijke aanpassing bij 2de deelname.
Op eendaagse of tweedaagse wedstrijden zal deze loting de startvolgorde bepalen voor alle proeven.
Alleen in een driedaagse wedstrijd wordt voor proef B en C de omgekeerde startorde van het voorlopig
klassement toegepast.
Art. 953.1 – Terreinjury
CAN***:

CRSPV

steeds 5 juryleden

waarvan min 2 seniors level 3

CAN**-elite:

CBE of CRSPV

min 3 juryleden

waarvan min 1 senior level 3

min 2 juryleden

waarvan min 1 jury level 2

CAN*-amateur: CB of CE
Art. 960.1.2 en 1.3 – parcours
cfr specifiek reglement JUN
Art 960.1.4 - parcours
cfr specifiek reglement PE

Art 960.2 – Secties van de marathon
Een CAN*-amateur en CAN**-elite tellen of 1 of 2 of 3 secties (B of A+B of A+T+B)
Art 960.2.5 en 2.6 – Secties van de marathon
cfr bijzonder reglement “para” en “jongeren”
Art. 961.1 - Marathon parcours
Voor het Belgisch Kampioenschap*** minimum 7 hindernissen.
Secties marathon:
•
Of 3 secties
•
Of 2 secties
•
Of 1 sectie

A + T + rust + B
AT + rust + B
warm up  rust + B

Art. 962.1 – Inspectie van het parcours
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T.D. min 2 dagen vooraf aan de marathon
Art. 962.3.1- inspectie van het parcours
NVT
Art. 962.3.3 – Verkenning van de marathon
De secties A en T blijven open voor verkenning NA de 1ste start in A.
De hindernissen van sectie B kunnen verkend worden na de start van de eerste deelnemer in sectie B,
Menners moeten de hindernis onmiddellijk verlaten op eenvoudig verzoek van de hindernis WAARNEMER
en tot zolang deze het nodig acht.
Art. 974 – Vaardigheid
Algemeen
Dit zijn maximum snelheden.
Art.987.1.1 – Samenstelling van de terreinjury
In België worden volgende levels voor juryleden weerhouden:
•

Officials in opleiding

(voorheen kandidaat-kandidaat)

•

Jury level 1

(voorheen kandidaat)

+passieve kennis 2de landstaal

•

Jury level 2

(voorheen officieel jurylid)

+passieve kennis 2de landstaal

•

Senior jury level 3

FEI-level of benoemd (*) door de nationale mencommissie

+2-talig

*cfr huishoudelijk reglement bijlage 2 / 5.6

Type wedstrijd


CAN 1*-amateur

Competitie

Level 1

Level 2







A

X

X

X

B

X

X

X

C

X

X

X

X

X

VOORZITTER

CAN 2*-elite

CAN 3* (BK)

Level 3
SENIOR


A

X

X

X

B

X

X

X

C

X

X

X

VOORZITTER

X

X

A

X

X

B

X

X

C

X

X

VOORZITTER

X

BEROEP

X

Juryleden voor het BK worden aangeduid door de sportieve commissie mennen, na consulatie met het
OC.
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Art. 988 - Technische afgevaardigde
Voor wedstrijden zonder proef B:
•
De voorzitter van de jury mag ook optreden als technisch afgevaardigde
•
De technisch afgevaardigde mag ook optreden als parcoursontwerper
•
De persoon dient voor iedere functie te voldoen aan de vereiste van de functie
De Technisch afgevaardigde van een CAN wordt in samenspraak met de organisator goedgekeurd door
de Nationale Mencommissie.
Hij moet voorkomen op de lijst van de Technisch afgevaardigde van de KBRSF
De technisch afgevaardigde van een CAN moet gedurende heel de wedstrijd aanwezig zijn
Hij mag zelf geen deelnemer zijn.
Voor het BK moet hij een senior TD level 3 zijn.
Art. 989- Parcoursontwerpers
De Parcoursontwerper van een CAN wordt in samenspraak met de organisator goedgekeurd door de
Nationale Mencommissie.
Hij moet voorkomen op de lijst van de Parcoursontwerpers van de KBRSF
De Parcoursontwerpers van een CAN moet gedurende heel de wedstrijd aanwezig zijn.
Hij mag zelf geen deelnemer zijn.
Voor het BK moet hij een senior PO level 3 zijn.
Art. 990.1 – Steward
Aanwezigheid niet verplicht op een CAN, wel op een CAN*** en/of BK
Art. 991 – Jury in beroep
niet van toepassing, tenzij een BK
Art. 992 – Dierenarts
Op elke CAN moet een dierenarts aanwezig zijn op elke paarden inspectie en bereikbaar zijn voor de
overige duur van de wedstrijd. Hij kan zo nodig als behandelende dierenarts optreden.
Art. 995 – Rotatie van de officials
Een jury mag maximum 2 opeenvolgende jaren voorzitter zijn op éénzelfde wedstrijd. Na 2 jaar moet het
OC een nieuwe juryvoorzitter kiezen.
Verwijzing :
1
Nationale structuur wedstrijden 2018  Bijlage 1
2
Gele kaart mennen – Zie Algemeen reglement KBRSF art. 144 (officiële verwittiging)
3
Vaccinatie-richtlijnen voorzitter terreinjury – Zie diergeneeskundig reglement KBRSF Hoofdstuk
6
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SPECIFIEK REGLEMENT CAN1*-AMATEUR
Moet gezien worden in aanvulling op de B.A. uitgave 2018
Art. 901 – Algemeen
•
CAN*-amateur: Minimum licentie M03 verplicht.
•
Immatriculatie verplicht bij CAN*-amateur
•
Inschrijving bij Liga, betaling aan liga.
•
De deelnemers in het bezit van een M04 of M06 licentie worden niet geklasseerd in hun categorie
in CAN*-amateur, behalve voor de trekpaarden
Art. 948.1.1.1 – Startvolgorde
Indien atleten met een M04 en M06 licentie deelnemen, dan worden die NA de M03-deelnemers op de
startlijst in 1 groep geplaatst.
Art. 951 – Dressuurproeven
Zie bijlage “Nationale structuur wedstrijden 2018”
ENKEL de dressuurproef 1*-amateur
Art. 960.2.3 – Marathonparcours
CAN*-amateur: Max 5 hindernissen - Poort AE
Optie 1
max snelheid (Km/uur)

A

T

Paard

14

13

Pony’s

13

12

Afstand (Km)

5à8

max snelheid (Km/uur)

A

B

Paard

11 - 13

13

Pony’s

10 - 12

12

Afstand (Km)

5 ,8 à 9

5 à 7,5

0,8 à 1,5

B

5 à 7,5

Optie 2

Art. 975.9.5 – Vaardigheid
MAXIMUM Snelheid vaardigheid
220 m/min voor alle categorieën
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SPECIFIEK REGLEMENT JONGEREN
Moet gelezen worden in aanvulling op de Belgische aanpassingen uitgave 2018 en op de specifieke
reglementen voor CAN*-amateur.
Art. 901 – Algemeen
•
Licentie MO2 verplicht.
•
Geen immatriculatie maar registratie verplicht(gratis) voor de paarden /pony’s.
•
Vaccinatieboekje in orde + chip.
•
Als jongere wordt beschouwd al wie ten volle 12 jaar is, maar nog geen ten volle 17.
•
Als de jongere ten volle 16 jaar oud is mag hij, mits het behalen van een menbrevet A, overgaan
naar CAN*-amateur of CAN**-elite senioren maar hij mag ook het seizoen eindigen bij de
jongeren.
•
Vanaf de leeftijd van 17 jaar is de menner verplicht over te gaan naar het niveau CAN*-amateur
of CAN**-elite seniors
•
Zodra een jongere (+ 16 jaar) meedoet in de categorie der senioren op nationale wedstrijden kan
hij bij de jongeren niet meer starten. Hij zal eventueel mogen deelnemen aan internationale
wedstrijden in de categorie jongeren indien de nationale commissie hem daartoe toelaat.
•
De nationale commissie beslist over de deelname aan internationale wedstrijden.
•
Het dragen van een helm is verplicht voor menner en groom op heel het wedstrijdterrein.
•
Het dragen van een rug beschermer is verplicht voor menner en groom tijdens de proeven B en
C.
•
Voor de veiligheid is het aangeraden dat de groom het uiteinde van de leidsels vasthoudt
Op straf van uitsluiting is nergens op het wedstrijdterrein:
•
Aan de jongeren toegelaten een span te mennen zonder toezicht van een volwassene(+ 18 jaar).
•
Een groom van meer dan 18 jaar is verplicht, op de koets, voor iedere proef.
Art. 901.8 - Organisatie
Een samengestelde menwedstrijd voor jongeren kan uit 3 proeven bestaan:
•

Proef A: dressuur

•

Proef B:
• Format 1: Derby (Vaardigheid + hindernissen)
• Format 2: (mini) marathon
▪ NIET OP OPENBARE WEG onder de 16 jaar !!
▪ Eventueel alleen maar sectie B
▪ Max 5 hindernissen van 5 poorten maximum (artikel 961.1.2 en 961.1.3)
▪ Snelheden in de secties: zie regl CAN*

•

Proef C: Vaardigheid

Art. 903 – Klassement
Geldprijzen zijn niet toegelaten
Art. 912: Leeftijd atleten: min 12 en max 16 jaar
In 2018 worden de kinderen <12 jaar, actief als atleet met een licentie M02 in 2016, toegelaten in de
categorie “Jongeren”
Art. 929 – Pony’s
•
Pony’s moeten min. 5 jaar oud zijn in decategorie1pony
Pony's van minder dan 120 cm worden bij de jongeren wel toegelaten.
•
Een pony mag op dezelfde dag deelnemen aan max.2 wedstrijden, proeven A en C (geen proef
B). Dit met toestemming van de organisator en indien de uurrooster het toelaat.
•
Een menner mag op dezelfde dag, met 2 verschillende spannen, deelnemen aan max 2
wedstrijden met proeven A en C (niet proef B). Dit met toestemming van de organisator en indien
de uurrooster het toelaat.
Art. 936 – Rijtuigen
•
•
•

Type rijtuig vrij: dressuur of marathon.
Toegestane breedtes: 125 cm et 138 cm.
De breedte van de gebruikte koets moet bij inschrijving medegedeeld worden aan het OC.
SR Mennen 2018

- 11 -

EVG – 06/02/2018

•

Hoepels zijn niet toegelaten.

Art. 951 – Proef A: Dressuurproef
Proef J &YD (vroeger FEI 4A)
Hanteren van leidsels of zweep door de groom: 10 strafpunten per keer.
Proef wordt gereden op een piste van 100m x 40m, of uitgezonderd 80m x 40m
Art. 960.2.4 – Proef B: Derby (Vaardigheid + hindernissen)
Het kegelparcours wordt aangepast aan de breedte van de koets + 20 cm. En er mogen 3
verplaatsbare hindernissen geplaatst worden met max. 5 doorgangen per hindernis.
De hindernissen mogen enkel op afgesloten en vlak terrein geplaatst worden.
Maximumsnelheid is:
•

220 m/min. voor de andere categorieën.

Art. 981 – Vaardigheid
Het kegelparcours wordt aangepast aan de breedte van de koets + 20 cm.
Hanteren van leidsels of zweep door de groom
Afwerpen van één of beide ballen v/e enkelvoudige hindernis:
Het overschrijden van de toegestane tijd

10 strafpunten
3 strafpunten
0.5 strafpunten/sec.

Maximumsnelheid is:
•

220 m/min. voor de andere categorieën
Max. Aantal poorten = 20
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SPECIFIEK REGLEMENT PARA-EQUESTRIAN
Als basis van dit reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 januari 2014 en in het
bijzonder de annexe 8: addendum voor P.E.
Moet gezien worden in aanvulling op de Belgische aanpassingen uitgave 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De P.E. menners nemen een P.E. licentie zonder menbrevet.
De paarden of pony’s moeten geïmmatriculeerd zijn.
De P.E.menners mogen deelnemen aan alle wedstrijd open voor de categorie P.E.
Ze rijden de dressuurproef, de marathon en de vaardigheid specifiek voor hun categorie P.E.
Ze mogen met enkel of dubbelspan paard of pony aantreden.
De menners worden ingedeeld in graad 1 of 2 volgens hun classificatie.
Luchtbanden zijn toegelaten.
De groom mag steeds de zweep hanteren.
Alle verkenningen mogen gemotoriseerd gebeuren.

Art 901.2
Het is elke PE vrij om op nationale wedstrijden (A+B+C) te kiezen voor categorie PE of voor de reguliere
categorie in CAN*-amateur of CAN**-elite
Art. 951: Dressuur
Test PE A (vroeger: FEI 4)
Groeten mag met het hoofd, het is niet verplicht om de leidsels in een hand te nemen.
Art. 960.2.3 – Marathonparcours
CAN**-elite : Max 6 hindernissen Poorten A-F
Optie 1

Max snelheid
Paard
Pony’s
Km

A
T
15
14
5 à 8 0,8 à 1,5

Max snelheid
Paard
Pony’s
Km

A
11 - 13
10 - 12
5 ,8 à 9

B
14
13
5 à 7,5

Optie 2

B
14
13
5 à 7,5

Art. 975.9.5: Vaardigheid
MAXIMUM Snelheid: Zowel voor paarden als voor pony’s maximum 230 m/min.
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SPECIFIEK REGLEMENT TREKPAARDEN
De trekpaarden mogen aansluiten in CAN*-amateur wedstrijden voor trekpaarden, maar moeten aan
de voorwaarden voldoen van hun categorie. Ze rijden de dressuurproef, de marathon en de
vaardigheid specifiek voor hun categorie trekpaarden.
Dressuurproeven:
CAN*-amateur trekpaarden

FEI test n° 1* A

Art. 901 – Algemeen
Licentie en immatriculatie volgens nationale structuur wedstrijden 2018.
Als trekpaard worden beschouwd zij die beantwoorden aan:
•

Een verhouding gewicht/lengte, zoals voorzien in de tabel hieronder.

•

Op eenvoudig verzoek van een official kan te allen tijde gevraagd worden aan de dienstdoende
dierenarts een nazicht te doen betreffende criteria “gewicht-stokmaat” voor een welbepaald
trekpaard.

•

Indien geen weeginstallatie voorhanden is wordt volgende formule gebruikt:

borstomtrek (cm) x borstomtrek (cm) x lengte (cm)]/11.877= lichaamsgewicht (kg).
Art.902 – Organisatie
Belgisch Kampioenschap:
Zie BA’s 2018
Beker van België:
Er is geen Beker van België voor de categorie trekpaarden.
Art. 936 + 937 – Rijtuigen : Zie BA 2018
Art. 960.2.3 – Marathonparcours :
Zie specifiek reglement CAN*-amateur.
Sectie A is facultatief (omschrijving in voorprogramma)
Art. 974. - Vaardigheid
In CAN*-amateur trekpaarden bedraagt de max snelheid 220m per minuut.
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Bijlage

SAMENGESTELDE HINDERNISSEN
De minimum maten voor de samengestelde hindernissen zijn deze van de paarden.
Verhoudingstabel: stokmaat/gewicht

Stokmaat
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Min. gewicht
590
599
608
617
626
635
644
653
662
671
680
689
698
707
716

Stokmaat
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

SR Mennen 2018
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734
743
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770
779
788
797
806
815
824
833
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BIJLAGE 1

1

A (FEI 1*)
+C

2

B
 5 H’s
AE

CAN

amateur

CAN

A (FEI2*)
+C

1


elite

DRESSUUR

4

FORMAT

3

FORMAT

2

FORMAT

1

DAG

FORMAT

WEDSTRIJDTYPES

A ( FEI 1*)
+ B or C  5
H’s
AE

C+B
 5 H’s
AE

A ( FEI 1*)
+ CM

A (FEI2*)
+ B or C
 7 H’s
AF

C+B

A ( FEI2*)
+ CM

FEI 1* 1A
Alle categorieën

1H: 3*B HP1
1P: 3*B HP1
2H: 3*B HP2
2P: 3*B HP2
4H: 3*B HP4
4P: 3*B HP4
J+YD
PE A

 7 H’s
AF

B

 7 H’s

2

AF
CAN 
BK


1

A (FEI**)
B

2

 7 H’s

3

AF
C

DAG

CAN 
amateur

CAN 
elite

PAARD

LICENTIE

€

1d / 30

1
Min 5 j

immatriculatieM03

Ja

2

JUN = M02 (*)

2d / 50

1

immatriculatie

1d / 30

Min 5 j

Ja

M04 / M06
2d / 50

2
Min 5 j

BK

BREVET

immatriculatie

2d / 50

Ja

M04 / M06



3d / 50

3
(*) JONGEREN BETALEN STEEDS 30€ PER WEDSTRIJD
PS.
•
•

Indien een CAN*-amateur wordt georganiseerd samen met een CAN***, mag de 1*-amateur ook
gereden worden over 3 dagen (A-B-C verplichte volgorde)
Vanaf 2018 wordt een CAN***/ BK gereden volgens de format A-B-C; uitgezonderd als die wordt
georganiseerd met een FEI-wedstrijd.
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